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VOORWOORD

Hoe het contract raadplegen?

De algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de waarborgen van de uitsluitingen.

Het lexicon geeft u de definitie en de juiste draagwijdte van een aantal begrippen, die de eerste keer dat ze in deze algemene 
voorwaarden voorkomen, worden aangeduid met een asterisk.

Waar kunt u terecht voor inlichtingen?

Heeft u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval, dan kunt u zich steeds wenden tot uw 
makelaar of verzekeringsadviseur of onze diensten.

Blijft uw probleem onopgelost, dan kan u zich wenden tot:

AG NV 
Dienst Klachtenbeheer 
E. Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel 
Tel.: 02/664.02.00

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan u, onverminderd uw recht een 
rechtsgeding aan te passen, zich wenden tot:

Ombudsman van de Verzekeringen 
de Meeûsplantsoen 35 
1000 Brussel

www.ombudsman.as

De toepasselijke wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat ondermeer wordt geregeld door de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen.



p. 3/11
AG Insurance

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD 2

WAARBORGEN 4

1. Verdedigingskosten voor de Arbeidsrechtbank 4

2. Aanpak van absenteïsme 4

3. Uw buitenlandse reis: annulatie of vervroegde terugkeer 5

4. Uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid na ongeval 6

5. Uw overlijden na ongeval 8

EVOLUTIE VAN DE WAARBORGEN EN DE PREMIE VAN HET CONTRACT 9

HET VERLOOP VAN HET CONTRACT 9

DE PREMIE 10

LEXICON 11



p. 4/11
AG Insurance

WAARBORGEN

1. Verdedigingskosten voor de Arbeidsrechtbank

1.1. Doel van de waarborg
Wij* komen tussen in de verdedigingskosten ten laste van de verzekeringnemer voor de verdediging van zijn belangen 
in het kader van een procedure ingeleid voor een Belgische Arbeidsrechtbank, naar aanleiding van een geschil tussen de 
verzekeringnemer* en één van zijn werknemers* inzake individueel arbeidsrecht.

Meer bepaald betalen wij volgende kosten terug:

 – de kosten, uitgaven en erelonen van advocaten en gerechtsdeurwaarders ten laste van de verzekeringnemer;

 – de ten laste van de verzekeringnemer gelegde kosten van gerechtelijke procedures, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding;

 – de uitvoeringskosten van het vonnis.

Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel, wordt de door de verzekeringnemer gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding 
in mindering gebracht van de staat van kosten en erelonen van de advocaat.

Wij komen niet tussen voor de boetes en strafrechtelijke schikkingen.

De waarborg is begrensd tot een bedrag van 5.000,00 EUR per procedure. De verzekeringnemer heeft de vrije keuze van 
advocaat.

Indien de staat van onkosten en honoraria een abnormaal hoog bedrag vertoont, verbindt de verzekeringnemer er zich toe 
om, op ons verzoek en op onze kosten, aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te vragen over de 
staat van onkosten en honoraria. Anders behouden wij ons het recht voor onze tussenkomst te beperken.

Indien de verzekeringnemer beschikt over een rechtsbijstandverzekering, komen wij slechts tussen na de tussenkomst 
van deze rechtsbijstandverzekering.

1.2. Wachttijd
Wij komen slechts tussen voor de verdedigingskosten die voortvloeien uit een procedure waarvan de datum van de 
inleidende dagvaarding zich minstens 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verzekering situeert.

1.3. Verplichtingen van de verzekeringnemer
In geval van een procedure voor de Arbeidsrechtbank die beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden, moet de 
verzekeringnemer ons hiervan, binnen de 7 dagen vanaf de datum van de inleidende dagvaarding, op de hoogte stellen en 
ons een kopie van deze dagvaarding bezorgen.

De verzekeringnemer dient ons alle nodige inlichtingen en/of rechtvaardigingsstukken te bezorgen die nodig zijn voor het 
vaststellen van het recht op terugbetaling. Het betreft ondermeer een kopie van de volgende documenten:

 – de honorariumnota’s van de geraadpleegde advocaat

 – de gerechtsdeurwaarderkosten

 – het uitgesproken vonnis.

2. Aanpak van absenteïsme

2.1. Doel van de waarborg
Indien de verzekeringnemer beroep doet op een controlearts, al dan niet via een gespecialiseerde firma, om één van zijn 
wegens ziekte of ongeval afwezige werknemers medisch te controleren, betalen wij de kosten van deze tussenkomst 
volledig terug. Het betreft de kosten van een éénmalig uitgevoerde medische controle.

De keuze van de controlearts is vrij.

Voor bedrijven* tot en met 10 tewerkgestelde personen* komen we maximaal tussen voor 2 controles per 
verzekeringsjaar, al dan niet voor dezelfde werknemer. Voor bedrijven met meer dan 10 tewerkgestelde personen komen 
we maximaal tussen voor 5 controles per verzekeringsjaar, al dan niet voor dezelfde werknemer.
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Indien de factuur voor de medische controle abnormaal hoog is, behouden wij ons het recht om onze tussenkomst te 
beperken tot het gangbare tarief voor dergelijke prestaties.

In geval van een geschil tussen de controlearts en een werknemer, naar aanleiding van een door ons terugbetaalde 
controle, en er beroep wordt gedaan op een arts-scheidsrechter, betalen wij de honoraria en de administratieve kosten 
van deze arts- scheidsrechter (zoals vastgesteld door het KB van 20 september 2002 tot vaststelling van de kosten van 
de procedure in geval van tussenkomst van een arts-scheidsrechter) terug aan de verzekeringnemer, voor zover deze te 
zijner laste vallen.

We komen enkel tussen voor de controles die worden uitgevoerd in België, conform de Belgische wetgeving betreffende de 
medische controles.

2.2. Verplichtingen van de verzekeringnemer
De verzekeringnemer moet ons alle nodige inlichtingen en/of rechtvaardigingsstukken bezorgen die nodig zijn voor het 
vaststellen van het recht op terugbetaling. Het betreft ondermeer:

 – een kopie van de factuur voor de éénmalig uitgevoerde medische controle, en dit binnen de maand na ontvangst;

 – in geval van tussenkomst van een arts-scheidsrechter, een kopie van de honorariumnota van de arts-scheidsrechter, 
binnen de maand na ontvangst.

3. Uw buitenlandse reis: annulatie of vervroegde terugkeer

3.1. Terugbetaling van de reisannulatiekosten

3.1.1. Doel van de waarborg

Indien u* zich, omwille van één van de hierna vermelde oorzaken, genoodzaakt voelt een buitenlandse zakenreis 
of privéreis te annuleren, betalen wij de annulatiekosten van deze reis terug aan uzelf of aan de verzekeringnemer, 
afhankelijk van wie deze kosten heeft gedragen.

De annulatie moet te wijten zijn aan één van de volgende oorzaken:

 – brand, ontploffing of natuurramp op voorwaarde dat deze gebeurtenis de werking van het bedrijf in het gedrang brengt

 – collectieve staking in het bedrijf

 – ernstig arbeidsongeval* of overlijden van een werknemer

 – ernstig ongeval* of overlijden van een actieve vennoot of van de meewerkende echtgeno(o)t(e)

We komen tussen ten belope van maximum 1.500,00 EUR (BTW inbegrepen) per bedrijfsleider en per schadegeval.

3.1.2. Uw verplichtingen

Ingeval van een reisannulatie moet u ons hiervan binnen de 15 dagen schriftelijk op de hoogte brengen.

U dient ons eveneens alle nodige inlichtingen en/of rechtvaardigingsstukken te bezorgen die nodig zijn voor het 
vaststellen van het recht op terugbetaling. Het betreft ondermeer:

 – de oorspronkelijke facturen voor de reiskosten, hotelkosten, kosten van seminarie;

 – de factuur voor de annulatiekosten;

 – de rechtvaardigingsstukken die de oorzaak van uw reisannulatie aantonen;

 – het betalingsbewijs van de hierboven vermelde facturen.

3.2. Vervroegde terugreis vanuit het buitenland

3.2.1. Doel van de waarborg

Indien u zich, omwille van één van de hierna vermelde oorzaken, genoodzaakt voelt vervroegd terug te keren van een 
buitenlandse zakenreis of privéreis, komen wij tussen in de bijkomende reiskosten veroorzaakt door de wijziging van de 
datum van uw terugkeer.

U heeft twee mogelijkheden:
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 – ofwel organiseren wij uw terugkeer naar België per trein of per vliegtuig en nemen we de kosten ervan ten laste door u 
een ticket te bezorgen dat u, evenals één van uw familieleden of één werknemer van de verzekeringnemer toelaat om 
vervroegd terug te keren vanuit het buitenland naar België. Wij bezorgen u dan bovendien een trein of vliegtuigticket 
om u toe te laten uw voertuig terug naar België te brengen;

 – ofwel bezorgen we u, voor u persoonlijk, een heen- en terugticket tussen uw reisbestemming en België.

U heeft ook de mogelijkheid om de bovenvermelde verschillende trajecten zelf te organiseren. In dat geval betalen we u de 
kosten van deze trajecten terug.

De vervroegde terugkeer moet te wijten zijn aan één van de volgende oorzaken:

 – brand, ontploffing, natuurramp op voorwaarde dat deze gebeurtenissen de werking van het bedrijf in het gedrang brengen

 – collectieve staking in het bedrijf

 – ernstig arbeidsongeval of overlijden van een werknemer

 – ernstig ongeval of overlijden van een actieve vennoot of van de meewerkende echtgeno(o)t(e).

We komen tussen ten belope van maximum 1.500,00 EUR (BTW inbegrepen) per bedrijfsleider en per schadegeval. 
U heeft de keuze betreffende de praktische modaliteiten voor uw terugkeer (per trein of per vliegtuig, Business of 
Economic klasse), maar de bovenstaande limiet van 1.500,00 EUR is steeds van toepassing.

Indien dit maximumbedrag overschreden wordt, dan zal het saldo aan u of aan de verzekeringnemer worden gefactureerd.

In het kader van deze waarborg kunnen we beroep doen op een bijstandsverlener.

De bijstandsverlener handelt als dienstverlener voor rekening van de verzekeraar. Hij ontvangt de oproepen en organiseert 
de uitvoering van de prestaties. De gegevens van de bijstandsverlener worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de bijstandsverlener te wijzigen in de loop van het contract.

3.2.2. Uw verplichtingen

Voor de organisatie van uw terugkeer, moet u telefonisch contact opnemen met ons via het telefoonnummer  
0032 (0)2 664 17 11.

Binnen de 15 dagen vanaf uw terugkeer dient u ons alle nodige inlichtingen en/of rechtvaardigingsstukken te bezorgen 
die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op de prestaties.

4. Uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid na ongeval

4.1. Doel van de waarborg
Indien u gedurende minimum één maand volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, ten gevolge van een ongeval* 
overkomen tijdens uw beroeps- of privéleven, keren wij u een vergoeding uit van 100,00 EUR per dag van volledige 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, en dit vanaf de eerste dag.

In het kader van deze waarborg wordt een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 75% of meer als volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid beschouwd.

De vergoeding is verschuldigd tot op het ogenblik dat u uw beroepsactiviteiten volledig of gedeeltelijk herneemt. Ze is 
verschuldigd gedurende maximum drie maanden.

We komen tussen voor maximum 1 schadegeval per bedrijfsleider en per verzekeringsjaar.

4.2. Waar bent u verzekerd?
Over heel de wereld, voor zover u uw gewone verblijfplaats in België heeft.

4.3. Geldt deze verzekering bij sportbeoefening?
De waarborg geldt eveneens voor de onbezoldigde sportbeoefening tijdens uw privéleven. De term bezoldiging wordt 
geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Volgende sportactiviteiten zijn niet in de waarborg opgenomen:

 – het gebruik als bestuurder of als passagier van een met een motor uitgerust toestel tijdens de deelname aan een 
wedstrijd of aan een demonstratie waarbij tijds- of snelheidsnormen opgelegd of gekozen worden, of tijdens een 
training of test met het oog op een dergelijke wedstrijd of demonstratie;
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 – deelname aan een georganiseerde wedstrijd van een rijwiel-, winter-, gevechts- of verdedigingssport of aan trainingen, 
oefeningen of testen met het oog op een dergelijke wedstrijd;

 – parachutespringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente.

4.4. Geldt deze verzekering bij gebruik van een luchtvaartuig?
Zonder afbreuk aan de voorafgaande bepaling aangaande de sportbeoefening, geldt de waarborg eveneens wanneer u als 
piloot of passagier gebruik maakt van een luchtvaartuig, tenzij dit gebeurt in volgende omstandigheden:

 – het besturen van een luchtvaartuig indien u als boordcommandant minder dan 100 uur ervaring heeft;

 – het gebruik van een luchtvaartuig tijdens competities, demonstraties, snelheidstesten, luchtraids, records of 
recordpogingen en oefenvluchten met het oog op het behalen van een licentie;

 – het gebruik van een luchtvaartuig dat een prototype is of een militair luchtvaartuig dat niet bestemd is voor het vervoer 
van personen of goederen.

4.5. In welke gevallen geldt deze verzekering niet?
De waarborg wordt niet verleend in de volgende gevallen, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden:

 – indien het ongeval overkomen is terwijl de verzekerde zich bevindt in klaarblijkelijke staat van dronkenschap of 
verstandsverbijstering of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van producten andere dan 
alcoholische dranken;

 – indien het ongeval overkomen is in geval van oorlog, d.w.z. ieder gewapend conflict binnen eenzelfde volk, tussen 
vreemde volkeren binnen eenzelfde staat of tussen staten onderling, zowel in België als in het buitenland.

Bestaat er wel een oorzakelijk verband tussen het ongeval en de oorlogsomstandigheden, dan geldt de waarborg van 
de verzekering enkel:

 – indien de gebeurtenissen plaatsvinden in het buitenland;

 – voor zover het gewapend conflict niet te voorzien was op het ogenblik dat u zich naar de desbetreffende streek begaf;

 – voor zover het ongeval zich voordoet binnen een termijn van 30 dagen na het uitbreken ervan;

 – op voorwaarde dat u niet actief deelnam aan de vijandelijkheden en u alle redelijke voorzorgsmaatregelen nam om 
de streek op een veilige manier te verlaten.

De waarborg wordt bovendien niet verleend indien het ongeval:

 – te wijten is aan om het even welke gewelddaad, tenzij u het bewijs levert dat u er niet actief aan heeft deelgenomen en 
alle redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade te voorkomen;

 – overkomen is naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijke roekeloze daad*, tenzij u deze daden 
stelde ter vrijwaring van personen, goederen of belangen;

 – het gevolg is van een opzettelijke daad van uwentwege of van de begunstigde;

 – gebeurd is tijdens de uitvoering van wezenlijk militaire activiteiten in opdracht van militaire bevelhebbers;

 – het gevolg is van de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, 
radioactieve producten of afvalstoffen. Nochtans blijft de waarborg gelden bij een ongeval dat zich heeft voorgedaan 
bij gelegenheidsbezoeken en voor zover u niet deelneemt aan het onderzoek of aan de behandeling van radioactieve 
elementen. De waarborg blijft eveneens gelden bij medische bestraling genoodzaakt door een gewaarborgd ongeval.

4.6. Verplichtingen bij schadegeval
U moet ons de ongevalsaangifte toezenden binnen 10 dagen na het ongeval of zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is. 
Een dodelijk ongeval moet binnen 24 uur worden aangegeven.

Binnen 10 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid bent u verplicht een getuigschrift van eerste vaststelling 
afgeleverd door uw behandelende arts, aan ons op te sturen. De medische getuigschriften in verband met het ongeval, 
het verloop van uw behandeling, uw gezondheidstoestand na of voor het ongeval of alle andere inlichtingen die door 
ons gevraagd worden, dienen ons binnen 10 dagen bezorgd te worden. Alle medische attesten in verband met uw 
gezondheidstoestand moeten worden verstuurd naar onze raadgevende geneesheer.

Bij ongeval moet u door een arts worden verzorgd tot alle mogelijkheden tot genezing zijn uitgeput. Wij staan niet in 
voor de verergering van de gevolgen van een ongeval indien die verergering te wijten is aan het feit dat u laattijdig 
geneeskundige hulp heeft ingeroepen of de voorgeschreven behandeling weigert te volgen.
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U dient ons alle inlichtingen te verstrekken die nuttig zijn voor het vaststellen van het recht op vergoedingen. U verbindt er 
zich toe om aan uw behandelende artsen, alle informatie te vragen waarover ze in verband met uw gezondheidstoestand 
beschikken en om deze zo vlug mogelijk aan onze raadgevende arts te laten bezorgen.

Wij behouden ons het recht voor de ons gedane verklaringen na te gaan, evenals de antwoorden verstrekt naar aanleiding 
van ons verzoek om inlichtingen. Hiertoe kan onze adviserende arts u verzoeken een medisch onderzoek te ondergaan bij 
een door ons aangeduide arts. De kosten van dit onderzoek worden door ons ten laste genomen.

4.7. Meningsverschillen van medische aard
Wanneer er geen akkoord bereikt wordt over de uitvoering van een medische behandeling, de duur en/of de graad van 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, of de doodsoorzaak, zullen de partijen zich schikken naar het gelijkluidende advies 
uitgebracht door twee artsen, de ene door u aangewezen, de andere door ons.

In geval ze niet tot overeenstemming komen, wijzen ze een derde deskundige aan, wiens oordeel doorslaggevend is. Doen 
ze dat niet, dan zal de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg van uw woonplaats, op verzoek van de 
meest gerede partij, een derde deskundige aanwijzen.

Elke partij draagt de erelonen van haar arts. De erelonen van de derde deskundige, alsook de kosten voor bijkomende 
medische onderzoeken, zullen door beide partijen worden betaald, ieder voor de helft.

4.8. Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij niet-naleving van de verplichtingen bij schadegeval?
We kunnen de vergoeding reduceren, in de mate dat we een nadeel hebben geleden. Als de niet-naleving voortvloeit 
uit bedrieglijke bedoelingen, kunnen we iedere tegemoetkoming weigeren of de vergoeding die reeds werd betaald, 
terugvorderen.

5. Uw overlijden na ongeval

5.1. Doel van de waarborg
Indien u overlijdt en dit overlijden het rechtstreekse gevolg is van een ongeval of voortvloeit uit een bijkomende oorzaak 
die door het ongeval op zodanige wijze verergert dat zonder deze verergering het overlijden er niet op gevolgd zou zijn, 
betalen wij een bedrag van 50.000,00 EUR.

Dit kapitaal wordt uitgekeerd aan:

 – uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, op voorwaarde dat deze noch uit de echt, noch van tafel en 
bed, noch feitelijk gescheiden is;

 – bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, aan uw kinderen die geroepen zijn om te erven;

 – bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner en kinderen, aan uw wettelijke erfgenamen, 
volgens hun respectieve rechten in de nalatenschap, met uitzondering van de Staat;

ofwel

 – de begunstigde aangeduid in de bijzondere voorwaarden. In dat geval is de bovenvermelde volgorde van de begunstigden 
niet van toepassing. Bij vroeger overlijden van de in de bijzondere voorwaarden aangeduide begunstigde of bij gelijktijdig 
overlijden van u en van deze begunstigde, is de bovenvermelde begunstigingsvolgorde opnieuw toepasselijk.

Het kapitaal wordt uitgekeerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag van de overlijdensaangifte of van 
de ontvangst van de door ons gevraagde bewijsstukken.

5.2. Omvang van de waarborg en verplichtingen bij schadegeval
De bepalingen opgenomen onder de vorige waarborg “Vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid na ongeval” zijn 
integraal van toepassing op deze waarborg, met uitzondering van de bepalingen onder “Doel van de waarborg”.



p. 9/11
AG Insurance

EVOLUTIE VAN DE WAARBORGEN EN DE PREMIE VAN HET CONTRACT

De verzekerde bedragen en de premie worden op elke jaarlijkse premievervaldag geïndexeerd door een koppeling aan de 
spilindex, van kracht op 01/01/2008 (met name 106,22).

De bij schadegeval verzekerde bedragen zijn deze die bij de laatste voor het schadegeval vervallen premie van toepassing 
waren.

HET VERLOOP VAN HET CONTRACT

Aanvang, duur en einde van de verzekering?
Deze verzekering kan slechts afgesloten worden op voorwaarde dat de verzekeringnemer bij ons een 
arbeidsongevallencontract heeft afgesloten.

Ze treedt in werking op de datum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden om 0 uur, en dit ten vroegste op het moment dat 
het arbeidsongevallencontract in voege treedt.

De eerste verzekeringsperiode eindigt op 31 december van het jaar van inwerkingtreding van dit contract. Behalve wanneer één 
der partijen zich ertegen verzet door een aangetekende brief die minstens drie maanden voor het verstrijken van de lopende 
periode ter post is afgegeven, wordt de verzekering stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

De verzekering neemt automatisch een einde op het moment dat het arbeidsongevallencontract eindigt.

Leeftijdsgrens
De waarborgen “uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid na ongeval” en “uw overlijden na ongeval” eindigen zonder verdere 
formaliteit bij het verstrijken van het verzekeringsjaar waarin u de leeftijd bereikt van 75 jaar.

Opzegging na schadegeval?
De verzekering kan opgezegd worden na aangifte van een schadegeval

 – door u, uiterlijk één maand na de betekening door de maatschappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de 
schadevergoeding;

 – door ons, uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding.

De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief 
tegen ontvangstbewijs en gaat in drie maanden na de betekening te rekenen van de dag die volgt op de betekening, op de 
datum van het ontvangstbewijs of in geval van een aangetekende zending te rekenen die volgt op de afgifte ter post.

Indien u of een begunstigde evenwel één van de verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de 
bedoeling ons te misleiden, kunnen wij het contract te allen tijde opzeggen. De opzegging wordt dan van kracht één maand te 
rekenen van de dag die volgt op de kennisgeving op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke 
partijstelling hebben ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van 
de artikelen van het Strafwetboek.
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DE PREMIE

De premie wordt berekend door een basisbedrag te verhogen met:

 – een forfaitair bedrag per tewerkgestelde persoon, indien de premie van het arbeidsongevallencontract gebaseerd is op een 
forfaitair tarief per persoon,

 – een bedrag dat wordt bekomen door de bezoldigingen te vermenigvuldigen met een premievoet (zelfde bedrag van 
bezoldigingen als in het arbeidsongevallencontract), indien de verzekeringnemer een arbeidsongevallencontract op 
afrekening op lonen heeft.

De premie wordt op iedere jaarvervaldag aangepast, zoals hiervoor beschreven.

De artikelen 12 tot en met 19 van de Algemene Voorwaarden Arbeidsongevallen zijn eveneens van toepassing.
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LEXICON

De verzekeringnemer
De werkgever - natuurlijke persoon of rechtspersoon - die aan de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onderworpen is en 
verzekeringnemer is van het contract Arbeidsongevallen

De Wet
De Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

Wij
AG NV ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0404.494.849 - gevestigd te B-1000 Brussel, 
E. Jacqmainlaan 53 - onderneming toegelaten onder codenummer 0079 onder toezicht van de Nationale Bank van België, de 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Ongeval
Een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel als gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken zich buiten het 
lichaam van het slachtoffer bevindt. Worden gelijkgesteld met een ongeval, de hernia’s, spierscheuren en spierverrekkingen, 
verstuikingen en ontwrichtingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een intense lichamelijke inspanning die zich op een 
onmiddellijke en plotse manier voordoen.

Ernstig ongeval
Een ongeval dat aanleiding geeft tot een hospitalisatie van minstens één nacht.

Ernstig arbeidsongeval
Een door ons aanvaard arbeidsongeval dat aanleiding geeft tot een hospitalisatie van minstens één nacht.

Werknemer
De persoon of personen ten gunste van wie het Arbeidsongevallencontract bij ons werd afgesloten.

U
 – De verzekerde bedrijfsleider, te weten de persoon die hetzij als bezoldigd zaakvoerder of bezoldigd bestuurder, hetzij 

als bezoldigd vennoot, als feitelijk bedrijfsleider actief betrokken is bij het dagelijks beheer van de vennootschap-
verzekeringnemer en die zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

 – De natuurlijke persoon die verzekeringnemer is zowel van deze verzekering als van het contract Arbeidsongevallen

Bedrijf
Vestiging in België waar de werknemers van de verzekeringnemer zijn tewerkgesteld.

Aantal tewerkgestelde personen
Het aantal werknemers wordt berekend op dezelfde wijze als in het contract Arbeidsongevallen.

Klaarblijkelijke roekeloze daad
Een vrijwillige daad of nalatigheid, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een 
gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn.

Datum van schadegeval
Als datum van schadegeval moet beschouwd worden:

 – voor de waarborg “Verdedigingskosten voor de Arbeidsrechtbank”: de datum van de inleidende dagvaarding

 – voor de waarborg “Aanpak van absenteïsme”: de datum van de medische controle

 – voor de waarborg “Uw buitenlandse reis: annulatie of vervroegde terugkeer”: de datum van de aanvraag tot annulatie of 
vervroegde terugkeer

 – voor de waarborg “Uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid na ongeval”: de datum van het ongeval

 – voor de waarborg “Uw overlijden na ongeval”: de datum van het ongeval.
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